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Huruf K yang melambangkan Kota Kupang, NTT
yaitu lokasi atau tempat RSUP berada.

Tanaman cendana khas NTT yang memiliki
banyak khasiat untuk Kesehatan seperti terapi
herbal dijadikan obat yang diolah dari kulit,
kayu dan minyak ekstrak cendana. Tanaman
cendana dapat memberikan manfaat bagi
kehidupan anak cucu masyarakat NTT.

Kearifan lokal alat musik sasando khas NTT yang
terkenal ke mancanegara. Diharapkan RSUP
Kupang juga dapat terkenal hingga ke negara
tetangga dengan layanan unggulan yang dimiliki
RSUP Kupang.

Melambangkan Sarana Pelayanan Medik yang
mengikuti aturan standard baku sesuai dengan
Sistem Kesehatan Nasional dan nilai-nilai
Kementerian Kesehatan

Pohon lontar khas NTT memiliki peran penting
bagi kehidupan masyarakatnya. Pohon ini
dianggap sebagai pohon kehidupan karena
seluruh bagian pohon lontar dapat
dimanfaatkan mulai dari batang, pelepah, daun
hingga buahnya.
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K Terinspirasi dari huruf K pada font
Bradley Hand ITC yang dirotasi 90◦
kiri.K
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1 Terinspirasi dari bentuk tanaman cendana
seperti pada gambar.

+3 K Melakukan transformasi gabungan
bentuk tanaman cendana & huruf K.

4 Menambahkan beberapa
elemen berdasarkan filosofi.

KDaun,
Sasando

Palang sebagai
pengganti bunga

Daun Lontar

Nama RS

5 Membuat transformasi
bentuk dari daun dan
sasando seperti
gambar.

+ =

6 Menambahkan elemen
daun lontar, palang dan
terakhir nama RS

TIPOGRAFI

Tipografi menggunakan jenis huruf Various untuk menimbulkan kesan
elegan, klasik, anggun, dan ekslusif. Font Aggressive memberikan kesan
efisien dan tingkat kepercayaan yang tegas. Jika di zoom dan
digabungkan dengan logo lain sangat cocok dan tidak mengurangi arti
dari logo tersebut.

KONFIGURASI & ARTI WARNA

1. Konfigurasi Warna
Warna Biru : Cyan : 92; Magenta : 52; Yellow : 4; K : 0
Warna Hijau : Cyan : 51; Magenta : 0; Yellow : 100; K : 0

2. Arti Warna

Warna Hijau

Warna yang mengandung arti sehat, alami, keberuntungan dan
pembaharuan, menggambarkan evolusi pembaharuan kepada
kemajuan pelayanan kesehatan yang lebih baik, selain itu
mendefinisikan ketulusan hati Nurani dalam berkomitmen.

Warna Biru

Biru memiliki filosofis kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi,
kebersihan dan keteraturan. Melambangkan sifat kepercayaan,
kehandalan dan bertanggung jawab sebagai citra baru dari Rumah
Sakit Umum Pusat (RSUP) Kupang di masa mendatang.
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